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Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea și adaptarea a 11 programe de studii de licență și masterat în
concordanță cu CNCIS și nevoile pieței muncii, consolidarea capacității a
3 universități de a furniza calificări relevante pentru studenți în vederea
creșterii angajabilității și îmbunătățirea instrumentelor și metodologiilor
universitare pentru extinderea oportunităților de învățare și promovarea în
învățământul superior.
Pe termen lung, proiectul va genera efecte pozitive prin:
a. Consolidarea în universitățile sprijinite a principiului transparenței
metodologiei de evaluare a calificărilor și a modalităților de revizuire și
adaptare periodică a programelor universitare;
b. Promovarea formelor de invatare pe parcursul vietii si perfectionarii profesionale la personalul didactic si la studenti de la universitatile sprijinite;
c. Dezvoltarea formelor de cooperare si comunicare intre furnizori de formare profesionala initiala si viitori angajatori.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Imbunatatirea de programe de studii de nivel tertiar in conformitate cu
metodologia CNCIS si pregatirea de persoane din grupul tinta pentru
adaptarea calificarilor universitare la nevoile de pe piata muncii.
2. Analize si studii la universitati din trei regiuni de dezvoltare pentru
cresterea relevantei programelor de studii in invatamantul superior si
implicarea persoanelor din grupul tinta relevant pentru consolidare
curriculara si o mai buna corelare intre invatarea centrata pe student si
nevoile pietei muncii in societatea bazata pe cunoastere;
3. Implementarea de modele de parteneriat si retele de colaborare pentru
imbunatirea sistemului de formare profesionala in concordanta cu profiluri actualizate de pe piata muncii.
4. Organizarea unor sesiuni de instruire pe egalitate de sanse, integrarea
principiului dezvoltarii durabile si promovarea valorilor specifice ale
Fondului Social European.
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Activităţi specifice
Activitatile specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea de programe de studii universitare de licentă şi masterat
avându-se în vedere metodologia cncis pentru extinderea oportunitatilor de invatare in concordanta piata muncii.
2. Realizarea unor studii si analize în vederea definirii programelor universitare şi a unei mai bune corelări cu nevoile pietei muncii şi ale societătii bazate pe cunoaştere.
3. Dezvoltarea de curriculum, dezvoltarea de materiale si instrumente didactice si de învatare, implementarea solutiilor software pentru imbunatatirea activitatilor educationale, extinderea utilizarii TIC, inclusiv
e-learning.
4. Implementarea de modele de parteneriat si retele între universităti si
parteneri sociali pentru dezvoltarea programelor de invatamant superior din perspectiva promovării învăţării centrate pe student pentru piata
muncii.
5. Furnizarea unor programe de perfectionare pentru persoanele din grupul tintă pentru planificarea activitatilor de informare si orientare privind cariera studentilor si absolventilor.
6. Introducerea unor sesiuni specifice de instruire si metodologii inovative
în cadrul programelor de formare dezvoltate la 3 universitati şi furnizate
prin proiect privind egalitatea de gen, egalitatea de şanse si nediscriminarea pentru studenti in contextul cautarii active a unui loc de munca.
7. Actiuni pentru extinderea oportunitatilor de invatare si facilitare a accesului la invatamantul superior si integrarea principiului dezvoltării
durabile la nivelul activitătilor şi proceselor din învătământul superior
a 3 universitati.
8. Activitati de informare si publicitate cu privire la rezultatele proiectului.
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Grupul ţintă
Grupul tinta al proiectului

1. Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universitati si facultati.
2. Personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificarilor la nivel de
universitate si facultate.
3. Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare.
4. Membri ai partenerilor sociali în educatie.
5. Studenti, inclusiv studenti non-traditionali.

Rezultatele anticipate ale proiectului

Acestea vizeaza, in principal, îmbunatatirea unor indicatori specifici din
managementul calitatii la nivel de institutie de invatamant superior:
1. crearea unui corp de cadre universitare la universitati capabile sa realizeze analize si actualizari ale programelor universitare pentriu inscriere
si/sau validare in RNCIS;
2. definirea unor modele si retele pentru crearea unui raport stabil cu piata
muncii;
3. încurajarea si promovarea unor principii sanatoase pentru cooperarea
intr- si interuniversitare-princiupiul transparentei si principiul democratiei indeosebi in relatiile cu studentii;
4. facilitarea preocuparilor studentilor pentru cautare activa a unui loc de
munca.
Aceste elemente fac parte de altfel din politica si strategia UE : Decizia Parlamentului European nr. 2241 din 2004, Recomandarile Parlamentului si
Consiliului European nr. 5/09/2006, COM 2006/0163, Documentul cadru al
Consiliului Uniunii Europene din mai 2004 etc, care fac trimitere la obiectivele calitatii si transparentei in universitati.
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Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava (USV) este una dintre cele mai
dinamice universităţi din Europa de Est, oferind o educaţie universitară şi
post-universitară la standarde de înaltă calitate cu un cost relativ scăzut.
USV asigură un curriculum cuprinzător, cu mai mult de 130 de programe de
studii la nivel de licenţă, masterat, doctorat, post-doctorat şi formare continuă. Situată în frumosul ţinut multicultural al Bucovinei, USV este înconjurată de cea mai mare densitate de monumente UNESCO din această parte
a Europei şi de numeroase peisaje pitoreşti ce oferă studenţilor oportunităţi
extraordinare pentru activităţi extra-curriculare.
Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava a cunoscut o evoluţie impresionantă în ultimul deceniu prin permanenta adaptare şi diversificare a programelor sale pentru un număr tot mai mare de studenţi prin intermediul facilităţilor de predare, de cercetare şi a celor privind calitatea vieţii studenţilor
continuu extinse la standarde ridicate de calitate.

Date de
contact
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Prezentare parteneri

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.
Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor,
personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara
oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată
de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.
Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională
– în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc – sunt
cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale
universităţii.

Date de
contact

Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111, Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro
www.uvt.ro
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Universitatea “Dunarea de Jos” functioneaza cu 15 facultati scolarizând
aprox. 14.000 studenti în 46 domenii la formele de învatamânt de licenta la
zi, la distanta si cu frecventa redusa.
Universitatea organizeaza studii postuniversitare de masterat cu durata de
1-2 ani pentru absolventii studiilor universitare de lunga durata si studii universitare de masterat cu durata de 2 ani pentru absolventii ciclului I de studii
universitare de licenta, conform Legii nr. 288 / 2004, precum si pentru cei ai
studiilor universitare de lunga durata, conform Legii nr. 84/1995.
Actul de nastere al monumentalei cladiri a Universitatii “Dunarea de Jos”
din Galati a fost semnat în 12 aprilie 1912, la initiativa ministrului de justitie
GM Cantacuzino, membru al guvernului prezidat de Titu Maiorescu.

Date de
contact
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Str. Domnească, nr. 47, 800008, Galați, România
Tel: (+40) 336 13.01.08, Fax: (+40) 236 46.13.53
Email: rectorat@ugal.ro
www.ugal.ro
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Prezentare parteneri

Fundatia “Solidaritate si Speranta” este o organizatie nonguvernamentala si
nonprofit sub patronajul Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, care implementeaza programe sociale, filantropice, culturale, educationale si civice.
Fundatia cu toate unitatile sale este situata in Iasi, Romania, intr-o cladire cu
trei etaje, cu o suprafata totala de 1500 m.p.
Incepand cu anul 2007, dupa finalizarea activitatii de consolidare, amenajare
si dotare, dupa un efort inceput in anul 2003 la care au participat Centrul
Eparhial al Arhiepiscopiei Iasilor, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si
Familiei, Secretariatul de Stat pentru Culte, parteneri finantatori din Germania si Elvetia (FAPAR, Fundatiile „Lazarus” si „Bavaria”), precum si resursele proprii ale Fundatiei „Solidaritate si Speranta” activitatea desfasurata
utilizeaza la maximul spatiul si dotarile.

Date de
contact

Str. Costache Negri, nr. 48, 700071, Iasi, Romania
Tel: (+4) 0232 220548, Fax: (+4) 0232 271228
Email: contact@fundatia.mmb.ro
www.fundatia.mmb.ro
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